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ridens in sit, mei eu labore phaedrum. 
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ACTUALISATIE 
INGREDIENTEN 
LEERPLAN  

TERREIN 
GELETTERDHEID 

KERNBEGRIPPEN 

DOELEN 

Na twintig jaar willen de Vlaamse bisschoppen samen met alle betrokken 
partijen wel nagaan hoe het vak rooms-katholieke godsdienst vandaag het 
best aan de genoemde doelstelling kan beantwoorden. De tijd heeft immers 
niet stil gestaan. Vele factoren zijn in beweging en vragen om een eerlijke 
overweging 



WIE? 

 Voorzitter namens 
de EI 

 Vijf leerkrachten  
 Vijf docenten van de 

hogeschool 
 Vijf theologen 
 Vijf I-A 

 
Drie werkgroepen, 
verdeeld over 1ste, 2de 
en 3de graad 

TIJDPAD 
• De eerste deadline, 

Pasen 2017 werd niet 
gehaald 

• Format 
• Overleg met de 

theologen 
• Samenhang oefening 

over de verschillende 
graden 

• Herformulering van 
de terreindoelen 
 

Ingrediënten en 
terreindoelen 
worden samen 
vrijgegeven als ze 
definitief zijn 
goedgekeurd  
door de EI.   



 WAT?  

VERANDERING 

ORDENING 

INGREDIËNTEN 

 Een beperkte oefening 
 Geen canon  
 
 Ingrediënten zijn geen impulsen 
 Normativiteit van ingrediënten 
 Ingrediënten staan in functie van de 

(terrein)doelen.  
 Ingrediënten koppelen aan de 

terreinen (niet concreet per doel 
afzonderlijk). 

 
• Ingrediënten worden opgedeeld in 

traditie(s), het christelijk verhaal, 
context/pluraliteit en leerling/identite
it. Het geheel dient voortdurend voor 
ogen te worden gehouden 
 



ACTUALISATIE 
TERREINDOELEN  
LEERPLAN  

MODERNISERING SO 

DOELEN 
OPERATIONEEL 
FORMULEREN 

OPZET 

In het verslag van 03/11/2017 wordt aangegeven dat de actualisatie van het leerplan r.-k. godsdienst 
secundair onderwijs een andere wending krijgt. Dit heeft gevolgen voor de timing. 
De nieuwe ingrediënten worden opgenomen door een werkgroep (in eerste instantie gevormd door 
de inspecteurs-adviseurs SO) die de terreindoelen reviseert. Het is de bedoeling dat het geheel 
afgesloten kan worden in de loop van het schooljaar 2018-2019. De finale redactie van de 
ingrediënten zal samen met de nieuwe versie van de terreindoelen gepresenteerd worden. Dit 
betekent dat 2019-2020 een overgangsjaar is. 
De gereviseerde terreindoelen en ingrediënten worden in het schooljaar 2020-2021 normatief. 
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HERZIENE TAXONOMIE VAN DE LEERDOELEN VAN BLOOM  volgens Anderson en Krathwohl, 2001 

 

http://www.celt.iastate.edu/teaching/RevisedBlooms1.html (R.Heer) 

 

SOORTEN KENNIS van concreet naar abstract  
(herziene taxonomie van de leerdoelen van Bloom)  

NIVEAU VOORBEELDEN   

A: FEITEN FEITENKENNIS 
De basis elementen die je moet 
kennen om kennis te kunnen maken 
met een discipline of om problemen in 
een discipline op te kunnen lossen. 

Kennis van termen en begrippen: Kennis zoals het vakspecifieke 
vocabulaire: woorden (alfabet); technische begrippen; muziek 
symbolen; beelden; begrippen voor kunstanalyse, etc. 

Kennis van details en elementen:  Belangrijke natuurlijke bronnen;  

betrouwbare bronnen van informatie, etc. Kennis van de belangrijke 
feiten (hoofdzaken, hoofdlijnen); historische ontwikkelingen, 
tijdperken; kunsthistorische stromingen, etc.   

B:CONCEPTEN CONCEPTUELE KENNIS 
De onderlinge verbanden tussen de 
basis elementen binnen een grotere 
structuur waardoor deze in 
samenhang kunnen functioneren.   

Kennis van classificaties en categorieën: bijvoorbeeld geologische 
periodes; verschillende soorten literatuur; beeldende middelen etc.  

Kennis van principes en generalisaties: de wet van Pythagoras; de 
wet van vraag en aanbod; generalisaties over bepaalde culturen; 
fundamentele wetten in de natuurkunde; etc. 

Kennis van theorieën, modellen en structuren:  evolutieleer; 
plaattektoniek; genetische modellen (DNA),  

C:PROCEDURES PROCEDURELE KENNIS 
Hoe je iets doet, manieren van 
onderzoeken en criteria voor 
vaardigheden, algoritmes, technieken 
en methoden 

Kennis van vakspecifieke vaardigheden en algoritmes: 
vaardigheden in specifieke beeldende technieken; de vaardigheid 
om woordbetekenis te kunnen bepalen op basis van zinsconstructie; 
kwadratische vergelijkingen kunnen maken etc.  

Kennis van vakspecifieke technieken en methoden: interview 
technieken; wetenschappelijke onderzoeksmethoden (sociaal 
wetenschappelijk;  probleem oplossend; literatuurkritiek)  

Kennis van criteria voor het vaststellen van geschikte procedures: 
Criteria die gebruikt kunnen worden om een procedure te bepalen, 
zoals kennis van de criteria voor verschillende soorten essays 

(verklarend of betogend opstel); kennis van de criteria waarmee 
bepaald kan worden welke beeldende techniek toegepast moet 
worden om een gewenst effect te bereiken.    

D: METACOGNITIE METACOGNITIEVE KENNIS 
Kennis over kennis in het algemeen 
evenals zelfkennis en zelfbewustzijn 
over de eigen kennis. 

Strategische kennis: kennis van de verschillende manieren van 
leren; kennis van samenvatten als een manier om de structuur van 
een onderwerp in een boek te kunnen vastleggen; kennis van het 
toetsen van de eigen kennis, door zelftesten en vragen formuleren; 
kennis van het gebruik van heuristieken (oplossingsstrategieën zoals 

vanuit het doel terugredeneren bij probleem oplossen)  

Kennis over kennistaken, incl. benodigde contextuele en 

conditionele kennis: kennis van de verschillende soorten toetsen 
die docenten geven; kennis van de verschillende manieren van leren 
voor bepaalde soorten toetsen 

Zelfkennis: kennis van de eigen sterke en zwakke kanten bij het 

leren; bewustzijn van het eigen kennisniveau.  

[Ned. vert. M.T. van de Kamp, 2012] 

 

 

 

 

SOORTEN KENNIS 

van concreet naar 

abstract  

DENKVAARDIGHEDEN  van eenvoudig naar complex 

1 
onthouden 

2 
begrijpen 

3 
toepassen 

4 
analyseren 

5 
evalueren 

6 
creëren 

A FEITEN Feiten 

onthouden 

Feiten 

begrijpen 

Feiten 

toepassen 

Feiten  

analyseren 

Feiten 

evalueren 

Feiten 

creëren  

B CONCEPTEN Concepten 

onthouden 

-> -> -> -> -> 

C PROCEDURES Procedures 

onthouden 

-> -> -> -> -> 

D METACOGNITIE Meta 

cognitie 

onthouden 

-> -> -> -> -> 



1. Kwaliteitsdecreet van 2009  
verantwoordelijkheid voor het verstrekken van kwaliteitsonderwijs en het 
kwalitatief ondersteunen van het geboden onderwijs 

2. Februari 2015  
opdracht van Minister van Onderwijs Hilde Crevits aan de onderwijsinspectie om 
samen met alle belanghebbenden een ‘Referentiekader voor Onderwijskwaliteit’ 
vorm te geven 

Belanghebbenden: KOV, GO! onderwijs, POV, OVSG, kleine 
onderwijsverstrekkers (OKO) en de onderwijsinspectie. Leerlingen, 
cursisten, ouders, schoolteams en andere betrokkenen 

3. Onderwijsinspectie werkt nadien haar nieuw kwaliteitstoezicht uit 
 

Referentiekader: minimale gemeenschappelijke verwachtingen  van 
kwaliteitsvol onderwijs 
Niet in tegenspraak met de diversiteit aan pedagogische projecten 
Geen kwaliteitsmodel 
Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, op praktijkgerichte 
literatuur en inbreng van belanghebbenden 

 



1. Context – en 
inputkenmerken 

2. Kwaliteitsverwachtingen 
voor: 

1. Resultaten en effecten 
2. Ontwikkelen van alle 

lerenden 
3. Kwaliteitsontwikkeling 
4. Beleid 



 Methodologisch onderbouwd doorlichten 
 Delen eenzelfde referentiekader voor onderwijskwaliteit: het OK 
 In elke doorlichting staat de leerling of cursist centraal 
 Minstens één keer om de zes jaar doorlichten 
 Gaan in dialoog over haar kwaliteitsontwikkeling en haken daarbij 

in op de interne kwaliteitszorg van de instelling 
 Beperken de administratieve lasten 
 Opnemen van een controlerende én stimulerende rol 
 Vertrouwen geven, de onderwijsinstelling is de eerste 

verantwoordelijke voor haar kwaliteit 

INSPECTIE 2.0 

http://www.onderwijsinspectie.be/het-referentiekader-voor-onderwijskwaliteit-ok


INSPECTIE 2.0 De onderwijsinspectie selecteert welk(e) 
kwaliteitsgebied(en) wordt onderzocht. Dit gebeurt op 
basis van het schoolportret, de context- en inputgegevens, 
de doorlichtingsgeschiedenis van de school of de 
organisatiedoelen van de onderwijsinspectie.  
 
Een kwaliteitsgebied is een samenhangend geheel van één 
of meerdere kwaliteitsverwachtingen uit het OK.  
Bij de start van Inspectie 2.0 (januari 2018) zijn er vier 
kwaliteitsgebieden gedefinieerd:  
(1) rapportering en oriëntering 
(2) leerlingenbegeleiding  
(3) omgaan met diversiteit en  
(4) personeelsbeleid en professionalisering 

http://www.onderwijsinspectie.be/het-referentiekader-voor-onderwijskwaliteit-ok


INSPECTIE 2.0 



 
 

 
 
 
4. Jaarverslag werking 
levensbeschouwelijke 
vakken 
 



 
 

 
 
 
5. Opvolging ILC’s: 
verloop – document 
 
Eigenaarschap van 
eigen loopbaan 
 
Regiowerking Data loopbaangesprekken: 

 
woensdag 6 juni van 15.00u-18.00u 

vrijdag 29 juni  van 09.00u-17.00u 
dinsdag 3 juli van 15.00u-19.00u 

woensdag 4 juli van 09.00 u-13.00u 
 



 
 
 

6. Vak burgerschap 
 ‘Dit schooljaar 

vinden er in enkele 
scholen al 
proefprojecten 
plaats. Met succes, 
durf ik wel te zeggen. 
We leggen nu de 
laatste hand aan de 
inhoud. In 
september moet er 
een handboek 
klaarliggen. Zeker 
een zestigtal scholen 
gaat ermee aan de 
slag. Vanaf 2019 zal 
burgerschap expliciet 
in de eindtermen 
staan en zullen alle 
scholen er verplicht 
mee aan de slag 
moeten.’ 



 
 

 
 
 
7. Verder verloop van de 
dag en focusgroepen 

 

Focusgroepen in lokalen van 10.30u tot 11.30u 
 
Ontmoeting met gepensioneerden in Forum  om 11.30u 

 Greta Bogaert 
 Kathy De Bock 
 Martine Braeckman 
 Kris Vereecken 
 Tony Alleman 

 
Middagmaal in Forum tussen 12.30u en 13.30u 
 
Focusgroepen in lokalen van 13.30u tot 14.30u  
 
Focusgroepen in lokalen  van 14.45u tot 15.45u 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

7. focusgroepen 

Focusgroep 1: Bijbelse insteek met geloofswerkvormen  -> 2.03 
 
Focusgroep 4: Jaaropdrachten en groepswerken ->  2.02 
 
Focusgroep 5: Werken met kleine klasgroepen -> 0.02 
 
Focusgroep 6: ILC -> 00.8 
 
Focusgroep 7: Activerende werkvormen -> 2.01 
 
Focusgroep 12: Boomopdracht en stiltewandeling -> 2.04 
 


